
SVBPVH Stap 4B  Overeenkomst tussen SVBPVH en Bedrijf  
 

 
 
 

OVEREENKOMST TUSSEN SVBPVH EN BEDRIJF 
ten behoeve van Stap 4B  

Senioren FIT-regeling voor de geboortejaren 1960-1969 
 
 
De ondergetekenden:  
Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en 
Havenbedrijven (SVBPVH), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S.W.A Lak en de heer N. 
Stam  
 
en  
………………………………………………………………………………………………….   (bedrijfsnaam)  

gevestigd te …..…………………………………………………………………………………………(plaats)  

aan …………………………………………………………………………………..   (straat en huisnummer)  

verder te noemen ‘het bedrijf’, en rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

…………………………………….…………………………………………………………  (naam en functie)  
 
nemen in aanmerking dat het bedrijf: 

• akkoord is met de statuten van SVBPVH, met het reglement van Stap 4B, en met alle daaruit 
voortvloeiende verplichtingen; 

• voldoet aan de voorwaarden in artikel 1 lid 4 van het reglement; 
• beoogt een Senioren FIT-regeling in te voeren, of te verbeteren, ten gunste van werknemers 

die voldoen aan de voorwaarden in artikel 1 lid 5 van het reglement,  
 
en verklaren dat het bedrijf: 

1. in de cao een door SVBPVH goedgekeurde Senioren FIT-regeling is overeengekomen of een 
Standaard FIT-regeling invoert die is goedgekeurd door SVBPVH; 

2. voor 15 maart 2016 opgave heeft gedaan van al zijn (potentiële) deelnemers;  
3. een aanvraag kan indienen voor een FIT-bijdrage conform artikel 5.1 van het reglement. De 

Toetsingscommissie van SVBPVH controleert deze aanvraag en stelt bij goedkeuring het toe 
te kennen bedrag in één of twee termijnen betaalbaar;  

4. garandeert dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn en dat het bedrijf de schade 
vergoedt die voortvloeit uit het niet, of niet volledig, nakomen van het reglement en/of het 
verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens;  

5. de over de uitvoeringskosten verschuldigde omzetbelasting (btw) betaalt en dat de 
uitvoeringskosten zelf ten laste komen van SVBPVH;  

6. ermee akkoord is dat de Toetsingscommissie van SVBPVH jaarlijks toetst of het bedrijf nog 
voldoet aan de afspraken in deze overeenkomst, en de FIT-regeling uitvoert conform het 
reglement.  

 
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Rotterdam op ……………………… (datum)  
      
Namens SVBPVH,     Namens het bedrijf, 
S.W.A. Lak…………………   

N. Stam…………………..    ……………………  


